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Foram muitas as atividades que, no mês de julho, preencheram de forma educativa e divertida os dias das 

crianças que frequentaram o programa de Férias de Verão dinamizado pela ADSL.  É objetivo da nossa Institui-

ção que este tempo seja construtivo e potenciador do desenvolvimento intelectual das crianças, dando impor-

tantes contributos para a formação da sua personalidade e capacidade de interação com os outros.  

Iniciámos o período com idas à praia, às Azenhas de Vilar de Mouros, sem esquecer os Repuxos do Castelinho 

e a piscina insuflável . A satisfação e  diversão que proporcionámos está pautada nas fotos que apresentámos 

de seguida.   

Além das caminhadas por Gondarém, das idas ao Parque, dos diversos Ateliers (pintura, culinária, expressão 

plástica) e Oficinas ( Expressão Corporal e Dança, Ginástica, Jardinagem) dinamizados pela equipa de monito-

es, as ia ças tive a  opo tu idade de visita  a Asso iaç o Patas e Patas ,  ual ap oveit os pa a ag a-

decer. Esta visita constituiu um importante momento de reflexão e consciencialização para o abandono e 

maus tratos aos animais.  

O Dia dos Avós  foi ta  ele ado pelas ossas ia ças, ue pa ti ipa a  o o vívio i te ge a io al 

dinamizado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e criaram um postal alusivo ao dia para presen-

tear os Séniores.   

Agradecemos também a todos os que colaboraram com a ADSL na dinamização de atividades, em especial à 

GNR de VN Cerveira e ao Sr. José residente em Covas que doou brinquedos  e tornou os dias das nossas crian-

ças ainda mais divertidos.  
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> Va os a Ba hos!  

 

Vamos continuar a proporcionar bons momentos e espalhar alegria e diversão até ao início do ano letivo !!!! 
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A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira em parceria com a Associação de Pais 

do Ce tro Escolar da Vila, di a izou ais u a vez o Progra a de Férias , o período das férias da Páscoa para 
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Progra a  Aldeia Feliz  
 
Durante quatro dias, os 25 alunos voluntários do Núcleo de Estudantes da Universidade do Minho (NEMUM) 

ue o põe  o P ojeto Aldeia Feliz  avalia a  v ios fato es de is o ue i flue ia  a ualidade de vida 
dos idosos das freguesias de Go dar, Ca de il, Me trestido, Sapardos, Covas, Sopo, Go daré , Nogueira e 
Cornes. Assim, parte desses estudantes passaram no dia 14 de Julho o Espaço Sé ior de Go daré . 
O projeto incluiu rastreios cardiovasculares, identificação de problemas de saúde e mobilidade e a avaliação 

do grau de dependência dos idosos. Além destes rastreios, os futuros médicos identificaram os principais pro-

blemas e queixas dos idosos, as doenças que já foram diagnosticadas e as suas condições de habilitação. 
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No passado dia 26 de Julho foi comemorado o Dia dos Avós e do Idoso, no Parque do Castelinho, em Vila Nova 

de Ce vei a. Esta atividade o tou o  u  pi ue i ue e t e idosos das v ias IPSS’s e ia ças i s itas os 
ATL’s do o elho. A C a a Mu i ipal de Vila Nova de Ce vei a ofe e eu o al oço, Po o o Espeto, pa a 
tornar o dia ainda mais especial. Foi uma tarde de convívio muito animada para todos, que contou com atua-

ções das ia ças dos v ios ATL’s. 
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